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 :وبعد اهلل، رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 مثله بغلو الدولة مجاعة ولغل الناس بعض مقابلة من شاهدته ما هذا لكتابة دعاين فممَّا

 .ألجنداهتا مخنَ فِّذ أو رغباهتم، مع مختناغم الطواغيت، لطلبات مخنَبطح   منه، شر بغلو أحيانا بل

 عليه والتَّنبيه الباب هذا يف الكتابة أن يعرف ال مختاِبع ولكن أمثلة؛ وضرب أناس تسمية صدد يف لست هنا وأنا
 وتفرَّغ األعداء كل ترك وقهره به ونكايتهم عليه الغالة هجمة شدة من الناس ضبع أن رأينا بعدما مخلحَّة حاجة صارت

 البوصلة فقد أن بعد اإلنصاف من بعضهم وتعرَّى. هواه يناسب ما كلَّ  منه ويستدعي عليه، التاريخ ينبش اخلوارج؛ مللف
 الطريقة مودًِّعا مظانّه، غري يف وي خْنزِله بل ،املظنون للقول ويرّوج املرجوح يخرجِّح فصار عليه؛ الغالة بغي أو عداوة شدة من

 .أهله من هم من عند األكادميي للنَّهج ومخفارقًا منهم، للعلم املنتسبني عند العلمية

 أحد كقول هبا، وفرحوا الطُّغاة ومصطلحات ،!العلمانيني وفتاوى بإطالقات اغتَّ  من والرِّعاع العوام من ورأينا
 .للهوى واتِّباع منه قَِبَله ممَّن وختبُّط للبوصلة وفقدان جهل وهذا ؛!" األسد ونظام داعش بني فرق يوجد ال: "احلكام

الفيهم حقِّ  يف وإجرامهم الغالة لعدوان أن شك وال  وإنْ . للناس فتنة صاروا حيث واخللل؛ االحنراف هذا يف دور ُمخ
 يكون أن ال اهلل، يخرضي ما إال يفعل وال الدليل وافق ما إاّل  يقول ال وأن خالفه، َمنْ  يضرَّه ال أن ينبغي احلق طالب كان

 .خصومه وأقوال بأفعال مخنَفِعاًل  أو للقول َمدفخوًعا

 لتبقى إطالقها على الوعيد نصوص وإبقاء امللف، هذا فتح عدم املسلمني دماء على الغالة جترُّئ مع اأَلْوىل وكان
 وإبقاء إجراء يف السلف طريقة هي كما املعصومني، دماء عن هتمطغا طاردة املسلمني، تكفري عن لرَِعاِعهم رادعة

 عليه اهلل صلى- رسوله وصفها أو بالضَّالل اهللخ  َوَصَفها معصية فإن الزجر؛ يف أدعى لتكون  ظاهرها على الوعيد نصوص
 ِمنَ  أنَّ  سبحانه هِعْلمخ  منها وعلم؛ حلكمة هذا أطلقت الشَّارع وِحكمة كغريها، ليست الدين من بال مخرخوق -وسلم

 .للزجر أدعى ظاهره على وإبقاؤه الوعيد فإطالق هبا، مخستِخًفا املعصومة الدماء سيتقحَّمخ  من للقبلة ال مخنَتِسبني

 كفار؟ اخلوارج هل: أمحد اإلمام سخئل ملا ولذلك

 .الوعيد بإمرار فاكتفى ،(الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون: )قال
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: " له قيل عبداهلل أبا أنّ  موسى بن يوسف وأخربين: "فقال بإسناده[ 111 رقم 145ص( ]السُّنة) يف لاخلالَّ  وروى
 اخلوارج؟ أكفر

 .مارقة هم: قال

  هم؟ أكفار: قيل

 .بذلك واكتفى. اه ." الدين من مرقوا مارقة هم: قال

 عبداهلل أبا أنّ  حدَّثهم سحاقإ أن هارون أيب بن حممد وأخربين: "فقال[ 112 رقم 146 ص] أيًضا اخلالل وروى
 يكفرون؟: واملارقة احلرورية عن سئل

 ".احلديث يف جاء كما وقل هذا، من اعفين: قال

 كما الغالة كفَّر َمنْ  ِفْعل وردود مثله، بغلو الغلو مواجهة مفسدة من إليه باإلشارة استفتحنا ما حدوث ومع لكن
 من مروقهم معىن وبيان القول، هذا تفصيل إىل سنضطر الغالة؛ غلو على فعل كردَّة التكفري يف الناس وتسارع كفَّروه،
 .السلف ِمنَ  كفَّرهم َمنْ  به كفَّرهم الذي واملناط اإلسالم، من وخيرجون يكفرون وهل الدين،

 :نقول والدين الشريعة حق يف جرميتهم من هنوِّن أو اخلوارج عن جنادل أننا إلينا يخنسب ال وحىت :أوًل 

 من قتيل خريخ  السماء، أَِديِ  حتت قتلى شرُّ  أهنم من روي وما: "اخلوارج يف -اهلل رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 أحد   يكن مل فإهنم غريهم؛ من املسلمني على شر   أهنم أي. وغريه التمذي رواه أمامة أبو رواه الذي احلديث يف قتلوه،

 لدماء مخسَتِحلِّني يوافقهم مل مسلم كل قتل يف جمتهدين كانوا فإهنم ى،النصار  وال اليهود ال منهم املسلمني على شرًا
( السنة منهاج". )ال مخِضلَّة وبدعتهم جهلهم لِعَظم بذلك مختديِّنني وكانوا هلم، مخكفِّرين أوالدهم، وقتل وأمواهلم املسلمني

[5/248.] 

 املؤمنني وكفَّروا باتِّباعها، القرآن أمر اليت السنة خالفوا اخلوارج فإنَّ [: "13/210( ]الفتاوى) يف اهلل رمحه وقال
 يَ ن ْقخضخونَ  الَِّذينَ . اْلَفاِسِقنيَ  إالَّ  بِهِ  يخِضلُّ  َوَما: }اآلية هذه فيهم وقاص أيب بن سعد تأوَّل وهلذا مبواالهتم، القرآن أمر الذين
 يتتبَّعون وصاروا ،[27 - 26: البقرة{ ]اأْلَْرضِ  يف  َوي خْفِسدخونَ  يخوَصلَ  َأنْ  بِهِ  اهلل أََمرَ  َما َويَ ْقَطعخونَ  ِميثَاِقهِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  اهلل َعْهدَ 
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 مراجعة وال للسنة اتِّباع وال العلم يف رسوخ وال مبعناه منهم معرفة غري من تأويله، غري على فيتأوَّلونه القرآن من ال مختشابِه
 .اه ." القرآن يفهمون الذين املسلمني جلماعة

 سوء ، قوم اخلوارج أن على وحديثًا قدميًا العلماء خيتلف مل[ : "325/  1( ] الشريعة)  كتابه يف ياآلجرّ  وقال
 هلم؛ بنافع ذلك فليس العبادة يف واجتهدوا وصاموا، صّلوا وإنْ  ،-وسلم وآله عليه اهلل صلى- ولرسوله تعاىل هلل عخصاة
وِّهون يهوون، ما على القرآن يتأوَّلون قوم ألهنم  عليه اهلل صلى- النيب وحذَّر منهم، تعاىل اهلل حذَّر وقد. املسلمني ىعل ميخ
 ..".تبعهم ومن ،-عنهم اهلل رضي- الصحابة وحذَّرناهم بعده، الراشدون اخللفاء وحذَّرناهم ،-وسلم وآله

 أغرب من الناس من الضَّْرب وهذا: "اخلوارج عن كالمه سياق يف[ 5/387( ]والنهاية البداية) يف كثري ابن قال
 اخلوارج يف السلف بعض قال ما أحسن وما. العظيم قدره يف وسبق، أراد كما َخْلَقه نوَّع من فسبحان، آدم بين أشكال

نْ َيا احْلََياةِ  يف  َسْعي خهخمْ  َضلَّ  الَِّذينَ *  أَْعَمااًل  بِاأْلَْخَسرِينَ  ن خَنبِّئخكخمْ  َهلْ  قخلْ : }تعاىل قوله يف املذكورون إهنم  ََيَْسبخونَ  مْ َوهخ  الدُّ
ًعا َيخِْسنخونَ  أَن َّهخمْ   {صخن ْ

 (:الدين من ميرقون) للفظ الرَّاجح املعىن :اثنًيا

 (.الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون: ) وسلم عليه اهلل صلى قوله

 شدة ومن ه،من وخيرج فيه فيدخل الصيد يصيب الذي بالسهم الدين من مروقهم شبَّه ال َمرمي؛ الصيد هو: والرمية
 .بشيء الصيد جسد من يعلق ال الرامي لقوة خروجه سرعة

 .اه " منه وخيرج به املرمي الشيء السهم خيرق كما ويتعدَّونه وخيرقونه جيوزونه أي(: "النهاية) يف اجلزري قال

 الطاعة، َرضِ ال مخْفت َ  اإلمام طاعة من خيرجون أهنم أي الطاعة؛ بالدين أراد: "اخلطايب قال ؛(الدين من ميرقون)
 .اه " منها وينسلخون

 .إليها يعودون فال املسلمني األمر والة طاعة من خيرجون اخلوارج أنَّ  وذلك

 ،(الدين من) بداًل ( اإلسالم من:  )قال مسروق بن سعيد رواية من عليه يخعكِّر ما بعضهم التأويل هذا على وأورد
 التكفري عدم وهي النتيجة لنفس عادوا لكنهم ،"األخرى الرواية فسرته كما اإلسالم بالدين املراد أن يظهر والذي: "قالوا
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 واجبات: هنا بالكمال واملراد ،"الكامل اإلسالم من خيرجون ذلك بفعلهم وأهنم الزَّْجر َُمْرَج الكالم وخرج: "قالوا حني
 .مستحب من خروج على يرد ال الوعيد ألنَّ  مستحبَّاته؛ وليس اإلسالم

مل ،(عاد قَ ْتل ألقتلنَّهم أدركتهم لئن: )-وسلم عليه اهلل صلى- فقوله لالتأوي هذا وعلى  بقتل قَ ْتلهم تشبيه على َيخ
 يف حكهم أن املراد وليس ومثود، كعاد شرُّهم لينكفَّ  ذريًعا قتاًل  يخقتلون أو الكفار؛ من بقتله يتورَّع ال من بقتل أو عاد،

 .عاد كحكم الكفر

 :اخلوارج ريتكف يف القول خالصة: اثلثًا 

 يف عنه احلافظ نقل كما بطال ابن قال خالفه؛ على العلماء مجهور مرجوح، قول اخلوارج بتكفري القول أن اعلم
: -احلديث يف أي– لقوله املسلمني، مجلة عن خارجني غري اخلوارج أن إىل العلماء، مجهور ذهب(: "الباري فتح)
 من ألن اإلسالم، من باخلروج عليهم يخقطع مل ذلك يف الشك وقع اوإذ الشك، من التماري ألنَّ ( الفوق يف يتمارى)

 الكخفر ِمنَ : فقال كفروا؟ هل النهر، أهل عن عليّ  سئل وقد: قال. بيقني إال منه خيرج مل بيقني اإلسالم عقد له ثبت
 .اه ."  فرُّوا

 فرق من فرقة ضاللتهم، مع وارجاخل أن على املسلمني علماء أمجع: "فقال ذلك على اإلمجاع فنقل اخلطايب بالغ بل
." اإلسالم بأصل متمسكني داموا ما يكفرون ال وأهنم شهادهتم وقبول ذبائحهم، وأكل مناكحتهم، وأجازوا املسلمني،

 .اه 

 اخلوارج فرق تشعَّبت فقد  بعدهم من وأما فيصح، والتابعني الصحابة من أوائلهم أدرك من بذلك أراد فإن 
 يف ودفنهم حروراء ورثة والتابعني الصحابة توريث من إلينا نقله صح ما ذلك يعضد ومما. فيها عاإلمجا  ادِّعاء ويصعب

 فرق لبعض تكفريهم ذلك بعد العلم أهل بعض عن صح قد وكونه. عليهم اإلسالم أحكام وإجراء املسلمني مقابر
 .تكفريهم يخوجب ما ارتكبوا ممن وحنوهم يوسف سورة أنكروا كمن اخلوارج،

 أنيسة بن يزيد أتباع(: اليزيدية: )ومها مبكفِّرات أتوا اخلوارج من طائفتني ذِكر( الِفَرق بني الَفْرق) كتاب يف ورد وقد
 . احملمدية الشريعة ينسخ كتابًا عليه يخنزل العجم من رسواًل  سيبعث سبحانه اهلل أن ادَّعى مث إباضًيا، وكان اخلارجي
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 يف وقال. واألخوات اإلخوة أوالد وبنات األوالد، بنات نكاح أباح وقد ردي،العج ميمون أتباع وهم(: امليمونية)و
 القرآن؛ من يعدُّوها ومل يوسف، سورة أنكروا أهنم امليمونية هؤالء عن وروي احملرمات، من يذكرهخنَّ  مل القرآن أن ذلك علة
 .محقهم من هذا أن شك وال!! القرآن يف وتخذكر اهلل إىل تخضاف أن يصحُّ  فال زعمهم، يف عشق قصة ألهنا

 تكفري يف القول يخطلق مل أنه وكيف تكفريهم، مناطات هي وما كفرهم، مب اخلارجية الفرق هذه كّفر من إىل فتأمل
 .فرقهم عموم

 .للعلماء قوالن ذلك يف واملشهور العلماء، بني اخلوارج تكفري يف اخلالف وقع ولذلك

 وإمنا وتضليلهم، اخلوارج ذم على مختَِّفقون األمة فإن[: "28/518]( الفتاوى) يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 .كفرهم يف نزاع أيًضا الشافعي مذهب ويف وأمحد، مالك مذهب يف مشهورين قولني على تكفريهم يف تنازعوا

 :األوىل الطريقة على وغريه أمحد مذهب يف وجهان فيهم كان وهلذا

 .بغاة أهنم: أحدمها

 استختيب منهم عليه قخدر ومن مخْدِبرهم، واتباع أسريهم، وقتل ابتداء، قتلهم جيوز كاملرتدين، كفار أهنم: والثاين
 .اه ." قختل وإال تاب فإن كاملرتد

 حيث كالبخاري اخلوارج بتكفري قالوا الذين العلماء من مجلة[ 12/313( ]الفتح) يف حجر ابن احلافظ ذكر وقد
- لقوله كفار أهنم الصحيح : فقال( التمذي شرح) يف العريب بن بكر أبو لقاضيا صرَّح وبذلك: "قال بامللحدين، قرهنم
 يف والتَّخليد بالكفر معتقدهم خالف من كل على وحلكمهم  :قوله إىل(... اإلسالم من ميرقون: )-وسلم عليه اهلل صلى
 .اه ". منهم باالسم أحق هم فكانوا النار

 الدين تقي الشيخ املتأخرين أئمة من ذلك إىل جنح وممن: "افظاحل قال  السبكي، بتكفريهم قال ممن وكذلك
 صلى- النيب تكذيب لتضمُّنه الصحابة أعالم بتكفريهم الروافض وغالة اخلوارج كفَّر من احتج: فتاويه يف فقال السبكي،

 .اه ." صحيح احتجاج عندي وهو: قال  باجلنة، هلم شهادته يف -وسلم عليه اهلل
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 يف -وسلم عليه اهلل صلى- النيب تكذيب لتضمنه الصحابة أعالم تكفريهم: )وهي التَّكفري ةِعلَّ  إىل هنا تأمل
 (.باجلنة هلم شهادته

 التكفري علل من شيء يف يوافقهم ومل زماننا يف صفاهتم بعض يف اخلوارج وافق من تكفري يف تتورّع جيعلك وهذا
 ثبت من ألن غلوهم؛ يف ال مكفِّر شاركهم وإال مخنضبط، ظاهر صريح مبكفِّر يأتِ  مل ما تكفريه يصح ال هذا فمثل هذه،

 .بيقني إال عنه يخزال أن جيوز ال بيقني اإلسالم له

 :منها عديدة بأمور اخلوارج تكفري يرى ال من استدلَّ  ولذلك

 .اهرظ بناقض يأتوا حىت تكفريهم من مينع وهذا أركانه؛ والتزموا اإلسالم يف ودخلوا الشهادتني شهدوا أهنم

 أهل أكثر وذهب[ : "12/314( ]الفتح) يف حجر ابن احلافظ قال السنة؛ أهل من األصول أهل أكثر قول وهذا
 على ومواظبتهم بالشهادتني لتلفظهم عليهم جيري اإلسالم حكم وأن فخسَّاق، اخلوارج أن إىل السنة أهل من األصول

 ُمالفيهم دماء استباحة إىل ذلك وجرَّهم فاسد، تأويل إىل مستندين املسلمني بتكفريهم فسقوا وإمنا اإلسالم، أركان
 .اه ." والشرك بالكفر عليهم والشهادة وأمواهلم،

 قول وهو مالك اإلمام عن ورواية أمحد اإلمام عن رواية اخلوارج تكفري بعدم القول أن اإلسالم شيخ عن وتقدَّم 
 . رواية يف الشافعي

 عدم يف األخرى الفرق مذاهب من غريه وبني اخلوارج مذهب بني يخفرِّق مل فإنه الشافعي اإلمام وأما: "الطاليب قال
 .اه " هبا التكفري

 أن: واحملققون األكثرون قاله الذي املختار الصحيح املذهب: "قال[ 2/50( ]مسلم شرح) يف النووي وكذلك
 .اه ." البدع أهل كسائر يكفرون ال اخلوارج

 والزبري، وطلحة وعلًيا عثمان ويكفِّرون بالذنب، يكفِّرون الذين اخلوارج[: "8/106( ]املغين) يف قدامة ابن وقال
 املتأخرين أصحابنا من الفقهاء قول فظاهر معهم، خرج من إال وأمواهلم، املسلمني دماء ويستحلُّون الصحابة، من وكثريًا
 .اه ." احلديث أهل من وكثري ،الفقهاء ومجهور والشافعي، حنيفة، أيب قول وهذا. حكمهم حكمهم بغاة، أهنم
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 ولكن العظمى، البدع أصحاب هؤالء تكفري يف األمة اختلفت وقد[:  "2/185( ]االعتصام) يف الشاطيب وقال
 .اه " فيهم الصاحل السلف عمل عليه والدليل بتكفريهم، القطع عدم األثر وحبسب النظر يف يقوى الذي

 كانوا أهنم اخلوارج يكفِّروا مل الصحابة أن على يدل ومما[ : "5/247( ]السنة منهاج) يف اإلسالم شيخ وقال
 وخياطبوهنم َيدِّثوهنم أيًضا وكانوا احلروري، جندة خلف يصلُّون الصحابة من وغريه عمر بن عبداهلل وكان خلفهم، يصلُّون

 يف وحديثه مسائل عن يسأله إليه أرسل ملا احلروري جندة جييب عباس بن عبداهلل كان كما املسلَم، املسلمخ  خياطب كما
 وما املسلمان، يتناظر كما بالقرآن أشياء يف يناظره نافع وكان مشهورة مسائل عن األزرق بن نافع أجاب وكما البخاري،

 .الصديق قاتلهم كالذين مرتدين جعلوهم ما هذا؛ على املسلمني سرية زالت

 حتت قتلى شر أهنم) من روي وما الصحيحة، ديثاألحا يف بقتاهلم -وسلم عليه اهلل صلى- الرسول أمر مع هذا
 من املسلمني على شر أهنم أي وغريه؛ التمذي رواه أمامة أبو رواه الذي احلديث يف( قتلوه من قتيل خري السماء أدي

 مل مسلم كل قتل يف جمتهدين كانوا فإهنم النصارى، وال اليهود ال منهم املسلمني على شرًا أحد   يكن مل فإهنم غريهم
 وبدعتهم جهلهم لعظم بذلك متدينني وكانوا هلم، مكفرّين أوالدهم، وقتل وأمواهلم املسلمني لدماء مستحلني يوافقهم
 .ال مخِضلَّة

 بل فعل، وال بقول عليهم اْعَتَدوا وال مرتدين جعلوهم وال يكفِّروهم، مل بإحسان هلم والتابعون فالصحابة هذا ومع
 .اه ." العادلة السرية فيهم وساروا فيهم اهلل اتقوا

 هبم وحتكَّمت العدل هذا حخرموا ممن اخللف صدور به تضيق الذي السلف عدل من فإنه األخري كالمه إىل وتأمل
 .طاغوتية دولية بل شرعية ال سرية فيهم يسريوا أن ويريدون باخلوارج، حتكمت كما واألهواء النفس حظوظ

[: 12/486( ]الفتاوى) يف اإلسالم شيخ قال أمحد، اإلمام عن متقد كما شأهنم يف توقَّف من العلم أهل ومن
 يف -أمحد اإلمام أي - عنه فيخذكر: واخلوارج واجلهمية الغالية، من ليسوا الذين والروافض بالعلم، ال مخقرِّون القدريَّة وأما"

 مع واخلوارج، بالعلم ال مخقرِّين دريَّةالق تكفري عن التوقُّف عليه الغالب أن مع املطلق، قوله حقيقة هذا روايتان، تكفريهم
 . اه ." اخلوارج من شرًا قوًما أعلم ما: قوله
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 :املبحث خالصة فيها خامتة

 .أدلة من تقدم ملا اخلوارج تكفري عدم على العلماء مجهور

 .هنجهم عن ليَ ْزجخر الوعيد من حقِّهم يف ورد ما وأطلق شأهنم يف توقَّف من ومنهم 

 وسرية نفسها األحاديث عليه دلَّت مرجوح قول القول وهذا األحاديث، بعض لظواهر رهمكفَّ  العلماء وبعض
 .فيهم الصحابة

دَّدة، ملناطات كفَّرهم َمنْ  العلماء ِمنَ  اخلوارج كفَّر وممن  بعض كتكفري املسلمني؛ وقتاهلم غلوِّهم جملرَّد وليس حمخ
 بالضرورة الدين من عخلم وما القرآن صريح رد أو يوسف، سورةل بعضهم وكإنكار باجلنة، هلم املشهود للصحابة فرقهم
 .الرَّجم وحدَّ  الرؤية بعضهم وإنكار السارق، يد كقطع

 العلماء يكفرهم مل اليت أقواهلم من شيء يف وافقهم أو اخلوارج إىل نخسب من عموم بتكفري القول أن تعلم هذا ومن
 يف غلوَّهم الغالة على انتقدوا فهؤالء. مثله خبطأ يخعاجل وال يخدفع ال طأواخل غلوهم، به يخقاَبل وغلو خطأ هبا احملققون
 !.ومارسوه التكفري

 ِعَقال من انفالتًا رأيتخ  أن بعد التكفري ملسائل وتدقيق حتقيق ولكنه الغالة عن دفاًعا هذا ليس :نقول أخريًا
 .ةالغال وجرائم غلو على ِفْعل كردَّة الناس، من كثري على طرأ ضوابطها

 ُمالفيهم هبا يخكفِّرون اليت الباطلة ومناطاهتم أدواهتم بعض إىل أنصارهم من وكثريًا الغالة حاكمنا لو أننا العلم مع
 بالضوابط التكفري أحكام نضبط بل نفعل، ال لكننا شىت، مناسبات يف مثلها أو منها بأشياء وقعوا ألهنم لكفَّرناهم؛
 .عليهم األفعال بردود وال الغالة اطاتمبن وليس الصحيحة، الشرعية واألصول

 ويرزقنا باطاًل  الباطل ويخرينا اتِّباعه، ويرزقنا حًقا احلقَّ  يخرينا وأن السبيل، سواء إىل وإياهم يهدينا أن تعاىل اهلل أسأل
 .اجتنابه

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
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